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Рос�йський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв видав розпорядження щодо
створення координац�йної ради громадських об'єднань – учасник�в
самооборони 2014 року. До їхн�х завдань в�дноситься п�дготовка пропозиц�й заход�в
для «збереження �сторичної пам'ят� про под�ї Рос�йської весни».

«П�сля �нциденту з британським есм�нцем HMS Defender Рос�я лякає, що б�льше
не допустить появу в�йськових корабл�в країн НАТО б�ля узбережжя
окупованого Криму. Цього разу приводом для погрозливих заяв рос�йських
посадовц�в стали в�йськов� навчання країн НАТО у Чорному мор�»

У Чорному мор� два американськ� в�йськов� корабл� були блокован� б�ля
узбережжя Криму рос�йськими в�йськовими. «Спроба вторгнення в ц�
води буде негайно припинена в�дкриттям вогню, що є попередженням
командуванню ВМС США про неприпустим�сть будь-яких провокац�й», –

пишуть у п�дконтрольному РФ виданн� «Kafanews».

«Саме Перший ком�тет Генеральної Асамблеї ООН розглядає проєкти резолюц�й щодо
м�л�таризац�ї Кримського п�вострова та Чорного � Азовського мор�в. У випадку ухвалення Першим
ком�тетом, проєкт резолюц�ї передається на голосування Генеральної Асамблеї ООН. Цього року
ГА ООН може вчетверте посп�ль ухвалити резолюц�ї, в як�й засуджується в�йськова активн�сть РФ в
окупованому Криму та прилеглих морських акватор�ях: розм�щення в�йськового контингенту,

в�йськов� навчання, незаконний призов кримчан в окупац�йну арм�ю, “в�йськово-патр�отичне”

виховання кримських д�тей тощо»

МЗС Рос�ї «в�дкинуло» українськ� звинувачення в агрес�ї та п�дрив�
європейської безпеки через наявн�сть рос�йських збройних сил у Криму.

«Ми маємо право, як будь-яка �нша держава, вести на своїй територ�ї ту
в�йськову д�яльн�сть, що необх�дна для захисту наших громадян та
забезпечення ц�л�сност� нашої держави. У ц�й д�яльност� ми керуємося
принципом оборонної достатност�», – вважає Андр�й Б�лоусов, зампостпреда
Рос�ї при в�дд�ленн� ООН та �нших м�жнародних орган�зац�ях у Женев�.
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«Для б�льш об’єктивного “збереження �сторичної пам’ят�” про под�ї 2014 р. було б бажано
задокументувати участь член�в “Кримської самооборони” у викраденн� � катуванн� приб�чник�в
територ�альної ц�л�сност� України. Говорити про “Кримську самооборону” неможливо без згадок
про катування проукраїнських актив�ст�в Андр�я Щекуна та Анатол�я Ковальського, вбивство
Решата Аметова, �мов�рну причетн�сть до викрадення Валер�я Ващука, Івана Бондарця, Тимура
Шаймарданова � Сейрана З�нед�нова”»
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Окупац�йн� органи влади Криму «чекають на гостей з Республ�ки Б�лорусь». «Мен�
здається, що гост� у нас будуть п�сля лютого 2022 року», – сказав голова б�лоруської
громади Криму Роман Чегринець. Ран�ше пов�домляли, що глава МЗС Б�лорус�ї
Володимир Макей "вважає Крим рос�йською територ�єю". 

«Б�лорусь не розривала в�дносин з Рос�єю, не вводила санкц�ї � н�коли фактично не засуджувала д�й
Рос�ї в Криму та на Сход� України. Якщо оф�ц�йний М�нськ визнає Крим нар�вн� �з Афган�станом,

Венесуелою, Кубою, Н�карагуа, Сир�єю, Суданом та КНДР, – це не скасує територ�альну ц�л�сн�сть
України та не переконає м�жнародну сп�льноту. Щоб не зробила Рос�я для пошуку прихильник�в
свого нарратива про приєднання, це не скасує факту порушення вс�х можливих принцип�в
м�жнародного права та незаконност� д�й РФ у Криму та на Сход� України»
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Рос�йський глава Криму Серг�й Аксьонов у М�жнародний день проти фашизму,

расизму та антисем�тизму написав у соцмережах: «Сьогодн�шня дата ще раз нагадує
вс�м, як небезпечна �деолог�я расової та нац�ональної переваги, до яких траг�чних
насл�дк�в призводить поширення такої �деолог�ї. На жаль, саме це ми сьогодн�
бачимо в Україн� та в низц� �нших держав»

«Читаючи Серг�я Аксьонова, складається враження, що чимало представник�в окупац�йної влади
заразилися �деями фашизму. Дискрим�нац�я етн�чних українц�в та кримських татар може св�дчити,

що “антифашисти” значною м�рою под�ляють ту �деолог�ю, проти якої вони “борються”»
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В окупованому С�мферопол� нагородили �ноземц�в – член�в Координац�йної
ради м�жнародної асоц�ац�ї «Друз� Криму». Почесн� медал� Ісмаїла Гаспринського
вручили представникам з� Словаччини, Туреччини та Китаю.

«Так звана М�жнародна асоц�ац�я “Друз�в Криму” переважно складається з пол�тик�в, як� мають давн�
пол�тичн� чи б�знесов� зв’язки з Кремлем.  Вона створена для просування рос�йського наративу про
“законн�сть приєднання Криму” до РФ та зняття кримського питання з м�жнародного порядку
денного. В якост� винагороди за роботу на окупант�в деяк� “Друз� Криму” отримують преференц�ї на
в�дкриття б�знесу в окупованому Криму» 

ЄВГЕН  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛІТИК  КРИМS O S

https://new-sebastopol.com/news/id/45726
https://kafanews.com/novosti/183440/rossiya-zablokirovala-podkhod-amerikanskikh-voennykh-korabley-k-pobereshyu-kryma_2021-11-05
https://obyektiv.press/node/123082
https://obyektiv.press/node/123082
https://obyektiv.press/node/123082
https://obyektiv.press/node/123082
https://obyektiv.press/node/123082
https://obyektiv.press/node/123082
https://obyektiv.press/node/123082
https://www.c-inform.info/news/id/98675
https://obyektiv.press/node/123082
https://crimea24.tv/content/v-sleduyushhem-godu-v-krimu-zhdut-gostey-iz/
https://kianews24.ru/news/na-ukraine-rasprostranyayut-ideologiyu/
https://crimea24.tv/content/v-simferopole-tryokh-predstaviteley-in

